
1 
 

 

21.1.2016 

 כלליתון מיטב דש פנסיה נבתקמסמך ריכוז השינויים 

תוך ציון הסיבות לשינויים, ההשלכות צפויות של השינויים המבוקשים על זכויות עמיתים, ככל שקיימות השלכות , כלליתון מיטב דש פנסיה נלהלן עיקרי השינויים המבוקשים בתקמפורטים בטבלה 

 והשלכות השינויים המבוקשים על הנספח האקטוארי. יצוין כי לא פורטו בטבלה שינויים טכניים או לשוניים.  כאמור

 ."נוהל הודעה על הנהגת תכנית ביטוח ותקנון קופת גמל" גופים מוסדיים לחוזר (ג)4*המספרים שבסוגרים מציינים את הסעיף הרלוונטי בסעיף 

מספר  מס"ד
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3השינוי )פירוט 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

 הגדרת "ידוע בציבור" )תחת הגדרת "בן זוג"( 1  .1

הוסף תנאי לפיו על ידוע בציבור )א( להתגורר עם 

עמית/פנסיונר לפחות שנה רצופה או )ב( להתגורר עם 

ילד משותף בכדי שיחשב לידוע עמית/פנסיונר ולהם 

 בציבור, ולפיכך לבן זוג, לצורך התקנון.

השינוי בהגדרה נועד ליצור רף דרישה 

גבוה יותר להגדרת ידוע בציבור כדי 

שיתייחס רק למערכת יחסים של שנה 

 לפחות או ילד משותף.

הגבהת רף הדרישה להגדרת ידוע 

 בציבור.

אין השלכות על הנספח 

 האקטוארי.

-)ג(9  .2

 )ה(

 דמי ניהול הפחתת הוספת הוראות בעניין 

הוספו הוראות המאפשרות לחברה המנהלת להציע 

לעמית שיעור דמי ניהול הנמוך משיעור דמי הניהול 

 המרבי הקבוע בתקנון.

את  להרחיבההוראות נוספו על מנת 

חופש הפעולה של החברה המנהלת בכל 

 הקשור לקביעת שיעור דמי ניהול.

זכויותיהם של חלק הטבת 

 מהעמיתים.

אין השלכות על הנספח 

 האקטוארי.

 

העברת כספים שהופקדו ביתר במיטב דש פנסיה  11  .3

 מקיפה

הוספה הבהרה לפיה הפקדת כספים לקרן כתוצאה 

מהפקדת כספים לקרן המקיפה אשר בניהול החברה 

המנהלת, מעבר לתקרת ההפקדה החודשית המותרת 

הסעיף הוסף כהבהרה וכדי לתת מענה 

 לעניין זה בתקנון. 

אין השלכות צפויות על זכויות 

העמיתים, משמדובר בהבהרת 

 המצב הקיים.

אין השלכות על הנספח 

 האקטוארי. 
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מספר  מס"ד
סעיף 

 בתקנון 

השלכות צפויות על זכויות  (4סיבה לשינוי ) (3השינוי )פירוט 
 (5העמיתים )

השלכות השינוי על 
 (6הנספח האקטוארי )

הצטרפות של העמית, אף על פי דין, תחשב כתהליך 

 אם לא הוגשה בגינו בקשת הצטרפות לקרן.

 קצבת מינימום 28  .4

נסיה הוסף סעיף המאפשר לעמית אשר סכום הפ

החודשי המגיע לו בעת זכאותו לראשונה לקבלת פנסיה 

מהשכר הממוצע במשק(  5%נמוך מקצבת מינימום )

 לבחור באחד משלושת אלה:

לקבל פנסיה הנמוכה מסכום קצבת המינימום,  (א

 6%בניכוי דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על 

מההפרש שבין קצבת המינימום לבין הפנסיה 

 המשולמת לעמית.

תשלום פנסיה ולמשוך את יתרת הזכאות  לוותר על (ב

 שנצברה עבורו בקרן.

לדחות מועד הפרישה לפנסיה ולהמשיך לשלם דמי  (ג

גומלים לקרן עד שיצבור פנסיה השווה או עולה על 

 קצבת המינימום.

כמו כן, נקבע כי מתן אפשרות הבחירה בין קבלת פנסיה 

הנמוכה מסכום קצבת המינימום כמפורט לעיל לבין 

משיכת יתרת הזכאות שנצברה כמפורט לעיל תעמוד גם 

 על סכום הפנסיה שזכאית לו אלמנת העמית. 

הסעיף נועד להטיב עם עמית או אלמנת 

-עמית הזכאים לפנסיה בסך הנמוך מ

 צע במשק.מהשכר הממו 5%

 

 

אין השלכות צפויות על זכויות 

 העמיתים.

אין השלכות על הנספח 

 האקטוארי.

 


